תחולה מיום 1/6/2012

שכר טרחת עורכי דין – הגנה משפטית לעובדי מדינה

מס' סעיף  /כותרת ההליך

 .1כללי

תעריף

א .הסכומים הינם מצטברים ,אלא אם נקבע במפורש אחרת.
ב .בכל מקום בו שכר הטרחה משולם על פי שעות,
יש להגיש דיווח ובו פירוט שעות העבודה והפעולות שבוצעו.
ג .הסכומים אינם כוללים מע"מ.

 .2תשלום
עבור
ישיבות

 2.1הגדרות –
ישיבה טכנית  :ישיבה שאינה מהותית כגון :תזכורת,
בקשה לדחיית מועד וכדו'.
ישיבה מהותית  :ישיבה שאינה ישיבת הוכחות
ואינה ישיבה טכנית.
ישיבת הוכחות  :ישיבה בה הוצגו ראיות /נחקרו עדים.
ישיבה מיוחדת  :מוגדרת בתעריף ככזו.
ישיבה נוספת :

מוגדרת בתעריף ככזו.

 .2.2בכל סוגי ההליכים ,אלא אם כן נקבע במפורש אחרת,
תעריף הבסיס הינו כולל ישיבות טכניות וכן ישיבה מהותית ראשונה בהליך.

 .2.3סוג ישיבה
א .ישיבה טכנית

כלול בתעריף הבסיס.

ב .ישיבה מהותית

 700ש"ח לישיבה.

ג .ישיבת הוכחות

 1,500ש"ח לישיבה.
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ד .ישיבה נוספת בהליכים שונים וכמפורט בגדר התעריף

 1,000ש"ח לישיבה.

ה .ישיבה מיוחדת בהליכים שונים וכמפורט בגדר התעריף

 2,000ש"ח לישיבה.

הערה  :תעריף ישיבות חל על כל סוגי ההליכים למעט היכן שיפורט אחרת
 .3יעוץ
וליווי
טרום
הליך

 .4הליך
פלילי

היעוץ כולל מתן יעוץ במשרד /במקום ביצוע החקירה ,לפני הליך משפטי
ועד להגשת כתב אישום /תובענה משמעתית וכן כל טיפול משפטי נדרש,
לרבות ליווי לחקירה משטרתית /משמעתית ,הכנת בקשות ופניות בכתב

 400ש"ח לשעה ועד
לתקרה של 5,000
ש"ח.

כמו לדוגמא בקשה לשינוי עילת סגירה.

 4.1ייצוג בשימוע פלילי לפני הגשת כתב אישום
בעבור ייצוג בשימוע ישולם לפי שעות.

 400ש"ח לשעה
ובהתאם לתקרות
המפורטות להלן :

בית משפט שלום

עד  13,600ש"ח

בית משפט מחוזי

עד  18,000ש"ח

 .4.1.1התשלום בגין ייצוג בשימוע לפי סעיף זה כולל את כל
הטיפול הכרוך בהכנת השימוע ובכלל זה פגישות
והכנת מסמכים וכן ישיבת שימוע אחת.
 4.1.2עבור כל ישיבת שימוע נוספת

ישולם לפי סעיף  2.3ד
("ישיבה נוספת").

 .4.1.3במידה שיוגש כתב אישום לאחר השימוע

 30%משכר הטרחה
ששולם בגין יצוג
בשימוע יהיה חופף
ולא מצטבר לשכר
הטרחה עבור ההליך
בערכאה הראשונה
(כמוגדר בסעיף .4.3
להלן)
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מעצר

4.2

הליך
עיקרי

4.3

הליכי מעצר
ייצוג בהליכי מעצר (כולל ביקור העצור וישיבה אחת בבית המשפט )

מעצר "ימים"
א .שלום
ב .ערר למחוזי
ג .ערר לעליון

 3,000ש"ח
 1,250ש"ח
 2,000ש"ח

מעצר "עד תום ההליכים"
ד .מעצר עד תום ההליכים
 3,000ש"ח
ה .ערר על צו החלטת מעצר עד תום ההליכים
כל ישיבה נוספת בעניין החלטות מעצר מעבר למוגדר בסעיפים א' – ה'  1,250ש"ח
ישולם לפי סעיף  2.3ד
("ישיבה נוספת").
הליך פלילי (כתב אישום /קובלנה)
ערכאה ראשונה – התשלום בגין ההליך כולל ישיבה מהותית
ראשונה
שלום
מחוזי
4.3.1

 17,000ש"ח
 26,000ש"ח

בנוסף לתעריף הקבוע בסעיף  4.3ישולם בגין ישיבות
לפי סעיף  .2.3ובהתאם לסוג הישיבה.

עיכוב
הליכים

 4.3.2עיכוב הליכים בעקבות פניה ליועץ המשפטי לממשלה

 25%מהתעריף בסעיף
4.3

 4.3.3בקשה לעיכוב הליכים שלא התקבלה

תוספת של  1,500ש"ח
על התעריף בסעיף .4.3
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ערעור
הליך
פלילי

בקשות
רשות
ערעור

4.4

ערעור
הליך
ערכאה

ערעור על פסק דין

ערעור על גזר דין
אותו עו"ד

עו"ד חדש

אותו עו"ד

עו"ד חדש

מחוזי

 5,000ש"ח

 8,000ש"ח

 12,000ש"ח

 16,000ש"ח

עליון

 8,000ש"ח

13,000ש"ח

 18,000ש"ח

 23,000ש"ח

4.4.1

תשלום בגין ערעור כולל ישיבה מהותית ראשונה
בגין כל ישיבה נוספת :

לפי התעריף בסעיף 2.3
בהתאם לסוג הישיבה.

4.4.2

חזרה מערעור לפני דיון בערעור

 40%מהתעריף בסעיף
4.4

4.4.3

בנוסף לתעריף הקבוע בסעיף  4.4במידה ומתקיימות ישיבות ערעור
נוספות ישולם בגין כל ישיבה :

לפי סעיף  2.3ד'
(ישיבה נוספת).

4.5

בקשות רשות ערעור
 1,500ש"ח

 4.5.1בקשת רשות ערעור על החלטות ביניים
התשלום כולל ישיבה אחת לדיון בבקשה.
4.5.2

בקשות רשות ערעור על גזר דין /פסק דין

בר"ע שלא התקבלה – אותו עו"ד

בר"ע שלא התקבלה – עו"ד חדש

 2,500ש"ח

 5,000ש"ח
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הליכים
אחרים -
פלילי

4.6

הליכים אחרים

 4.6.1חקירת סיבות מוות
א .בגין ייצוג בהליך כולל ישיבה מהותית ראשונה

לפי תעריף בסעיף 2.3
בהתאם לסוג הישיבה.

ב .בגין השתתפות בישיבות

מיוצג שני 80%

ג .במקרה של מס' מיוצגים :

4.6.2

4.6.3

בקשות

4.7

 5,000ש"ח למיוצג.

מהתעריף בסעיף 4.6.1
א' ,מיוצג שלישי
 60%ו –  50%לכל
מיוצג נוסף.

התגוננות מפני צו למניעת הטרדה מאיימת
התעריף לפי סעיף זה כולל ישיבה מהותית ראשונה

 3,500ש"ח

תשלום בגין ישיבות נוספות

לפי התעריף בסעיפים
 2.3בהתאם לסוג
הישיבה.

ערעור על הליכים אחרים על פי סעיף  4.6כולל ישיבה
מהותית ראשונה

 2,000ש"ח

בקשות שונות

שונות-
פלילי
4.7.1

בגין הבקשות בכתב שמפורטות להלן :
עתירה לגילוי ראיה חסויה
בקשה לגילוי חומר חקירה
בקשה לצו איסור פרסום

4.7.2

התמורה בגין בקשות שלא נקבעה להן תמורה ספציפית בתעריף

 500ש"ח
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זה ,הינה חלק מהתעריף הכולל ולא ישולם עבורן כל תשלום נוסף.
4.7.3

 .5הליך
משמעת
י

שימוע

5.1

בנוסף ישולם בגין ישיבה לדיון בבקשה

על פי תעריף בסעיף
 2.3ב' (ישיבה מהותית)

בית הדין למשמעת
ניהול הליך בבית הדין למשמעת כולל ישיבה מהותית
ראשונה

 14,000ש"ח

 5.1.1תשלום בגין ישיבות נוספות בהליך

על פי סעיף .2.3
ובהתאם לסוג הישיבה

 5.1.2סיום ההליך בשלב מוקדם וללא ניהול הוכחות (כגון :
עסקת טיעון ,הודאה באישום ,חזרה מאישום וכדומה)

 80%מהתעריף בסעיף
.5.1

5.2

שימוע בנציבות (בטרם החלטה על הגשת תובענה
משמעתית או ביטולה)
 60%מהתעריף בסעיף

בגין ייצוג בשימוע

 8,400( 5.1ש"ח ).
במידה שתוגש תובענה לאחר השימוע או לא תבוטל:

5.3

 30%משכר הטרחה
ששולם בגין השימוע
יהיה חופף ולא מצטבר
לשכר הטרחה בהליך
המשמעתי.

שימועים מינהליים
 2,400ש"ח.
לרבות שימוע בטרם השעיה /העברה מתפקיד או שימוע
בטרם נזיפה /התראה
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במידה והתקיימה גם ישיבה לצורך טיעון  /השלמת טיעון
בעל פה
5.4

ועדת
משמעת

ועדת
בדיקה

ערעור על
ביה"ד

5.5

בהתאם לתעריף  2.3ב'
("ישיבה מהותית")

שימועים חוזרים בכתב
במידה שמתקיימים הליכי שימוע נוספים /חוזרים ישולם
עבור הגשת הטיעונים בכתב

 1,000ש"ח.

במידה והתקיימה ישיבה לצורך טיעון  /השלמת טיעון בעל

בהתאם לתעריף  2.3ב'

פה

("ישיבה מהותית").

ייצוג בועדת משמעת

₪ 7,000

 5.5.1במקרה של מס' מיוצגים על ידי אותו עו"ד

בגין מיוצג שני 80%
מהתעריף בסעיף , 5.5
השלישי  60%וכל מיוצג
נוסף 50%

 5.6ליווי לועדת בדיקה (למשל משרד הבריאות ,משרד
החינוך וכד')
 5.6.1במקרה של מס' מיוצגים על ידי אותו עו"ד

 5,000ש"ח

5.7

ערעור על ביה"ד למשמעת

בגין מיוצג שני 80%
מהתעריף בסעיף , 5.6
השלישי  60%וכל מיוצג
נוסף .50%
 60%מהסכום בסעיף
 8,400( 5.1ש"ח ).

למשמעת
הליכים
נלווים-
משמעתי

5.8

הליכים בביה"ד האזורי לעבודה הנלווים /כרוכים
להליך משמעתי
בקשה לצו מניעה או סעד זמני או קבוע

 5,000ש"ח

בקשה לצו זמני  +תביעה עיקרית

 7,000ש"ח.

ענבל חברה לביטוח בע"מ – רח' הערבה ,קריית שדה התעופה ,ת.ד  282נתב"ג ,07177 ,טל ,*9700 ,73-0008777 .פקס03-9778100 :
INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel Tel. +972-3-9778000, Fax. +972-3-9778100

7

תחולה מיום 1/6/2012
בקשה נוספת לצו מניעה זמני /קבוע על החלטת השעיה

 2,500ש"ח .

בקשה נוספת לצו זמני  +תביעה עיקרית

 3,500ש"ח.

ערעור לביה"ד הארצי על פסק דין של ביה"ד האזורי

 50%מהסכום הבסיסי
ששולם (ללא ישיבות
והוצאות) ששולם
בערכאה ראשונה

ערעור על
פס"ד

.5.9

בקשת
רשות
ערעור

 5.10בר"ע
בקשת רשות ערעור על החלטה לעניין צו זמני

 .6ועדת
חקירה
ממלכתי
ת /ועדת

6.1

בדיקה
ממשלתי
ת
 .7בג"צ -
מינהלי

7.1

וועדת חקירה ממלכתית /ועדת בדיקה ממשלתית
שלב החקירה
שלב האזהרה

 30,000ש"ח
 70,000ש"ח

התשלום כולל ישיבה מהותית ראשונה בוועדה  ,תשלום
בגין ישיבות נוספות

לפי סעיף  2.3ה'
("ישיבה מיוחדת")

בג"צ

 7.1.1בג"צ כהליך עיקרי או נלווה
למשיב בגין עתירה

 .8הליך

8.1

 1,500ש"ח

 7,000ש"ח

הוגשו בנוסף עיקרי טיעון

 5,000ש"ח

בגין כל ישיבה מעבר לישיבה מהותית ראשונה

על פי סעיף  2.3ה'
(ישיבה מיוחדת) .

בית הדין לעבודה הליך עיקרי

התגוננות
בביה"ד
לעבודה

 8.1.1התגוננות מפני בקשה לצו מניעה /סעד זמני

 7,000ש"ח
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מינהלי

התגוננות בבקשה לצו מניעה  +תובענה

 14,000ש"ח

התגוננות מפני תובענה (בקשה לסעד קבוע) וניהול ההליך

 10,000ש"ח

התעריף כולל ישיבה מהותית ראשונה ,בגין ישיבות
נוספות :

 8.1.2ערעור על החלטות בעניין צו מניעה זמני /קבוע

 .9הליכי
התגוננו
ת
נוספים
-אזרחי

9.1

על פי סעיף  2.3בהתאם
לסוג הישיבה.

 50%משכה"ט בעניין צו
המניעה  /פסק דין על פי
סעיף  8.1.1ובהתאם
לסוג ההליך שנוהל.

לשון הרע (אזרחי)

 9.1.1ניהול הגנה כולל ישיבה מהותית ראשונה
 9.1.2ערעור על פס"ד כולל ישיבת ערעור ראשונה

 12,000ש"ח
 50%משכה"ט בגין
ניהול ההליך האזרחי
(לא כולל תשלום בגין
ישיבות והוצאות).

 9.1.3בגין ישיבות נוספות :
לפי סעיף  2.3בהתאם
לסוג הישיבה.
 9.1.4במקרה של מחיקת הליך ישולם שכר טרחה
בסך  6,000ש"ח  ,יובהר כי במקרה וההליך
ייפתח מחדש סכום זה יקוזז משכר הטרחה
בגין ההליך העתידי במידה שמדובר באותו
מייצג.
9.2

הטרדה מינית (אזרחי)

 9.2.1ניהול הגנה כולל ישיבה מהותית ראשונה

 17,000ש"ח
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 9.2.2ערעור על פ"ד כולל ישיבת ערעור ראשונה

 50%משכה"ט בגין
ניהול ההליך האזרחי
לא כולל תשלום בגין
ישיבות והוצאות)

 9.2.3בגין ישיבות נוספות

לפי סעיף  2.3בהתאם
לסוג הישיבה

 9.2.4במקרה של מחיקת הליך ישולם שכר טרחה
בסך  6,000ש"ח  ,יובהר כי במקרה וההליך
ייפתח מחדש סכום זה יקוזז משכר הטרחה
בגין ההליך העתידי במידה שמדובר באותו
מייצג.

9.3

הגנה וייעוץ לעובד מדינה בהליכי בדיקה וביקורת של
מבקר המדינה

 .9.3.1מתן יעוץ והגנה לעובדי מדינה אשר מעורבים בתהליכי
בדיקה שמבצע מבקר המדינה מתוקף סמכותו

במקרים מיוחדים ,לאור רמת המעורבות של העובד
המיוצג ,רמת הסיכון אשר העובד חשוף לו ,אופי ומורכבות

לפי שעות – שכר לשעה
 400ש"ח לשעה ועד
תקרה של  10,000ש"ח.

ובכל מקרה לא יותר מ
–  20,000שקל

העניין הנבדק תפעיל הקרן שיקול דעת להגדלת התקרה
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9.4

תביעות נזיקיות אחרות

סכום סיום
התיק
שלב

עד 150,000
ש"ח

מעל 150,000
ש"ח ועד
 380,000ש"ח

מעל 380,000
ש"ח

קדם

12%

10%

7%

תצהירים

15%

12%

8%

פסק דין לאחר
הוכחות

17%

13%

9%

 .9.4.1מינימום שכר טרחה לפי סעיף זה ,ובלבד שהוגש כתב
הגנה.
 .9.4.2דחייה לאחר שהסתיימו קדמי משפט ובוצעו פעולות הכנה
לשלב ההוכחות (תצהירים וכדומה) או תביעה ללא סעד
כספי
 9.4.3דחייה לאחר ניהול הליך מלא כאשר התביעה היא ללא
סעד כספי
 .9.4.4התעריף בסעיף זה כולל ישיבה מהותית ראשונה ,מעבר
לכך ישולם בגין ישיבות:

 6,000ש"ח.

 12,000ש"ח.

 16,000ש"ח .
לפי סעיף  2.3בהתאם
לסוג הישיבה.

 .9.4.5ערעור על הליך כולל ישיבת ערעור ראשונה
 50%מהסכום הבסיסי
(ללא תשלום בגין
ישיבות והוצאות) בגין
ניהול ההליך האזרחי
ששולם בערכאה
הראשונה.
לפי סעיף  2.3בהתאם
לסוג הישיבה

 .9.4.5.1בגין ישיבות נוספות

 .9.4.6מחיקת הליך לפי סעיף  – 9.4במקרה של מחיקת ההליך ישולם שכר הטרחה המינימלי
לפי סעיף זה .יובהר כי במקרה וההליך ייפתח מחדש סכום זה יקוזז משכר הטרחה
בגין ההליך העתידי במידה שמדובר באותו עו"ד מייצג.
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 .10שונות

 10.1תשלום עבור פעולה שאינה מוגדרת בתעריף וחייבה עבודה רבה במיוחד
חייב הטיפול בהליך  /תיק פעולה שאינה ישיבה בבית משפט ושאינה מוגדרת בתעריף
זה רשאית הקרן בהתאם לשיקול דעתה לחשבה לעניין תשלום שכר הטרחה בגינה
כישיבה  /מס' ישיבות ולא יותר מ –  5ישיבות על פי סוגה של הפעולה ובהתאם לסעיף
 2.3אם שוכנעה כי הטיפול היה כרוך בעבודה רבה במיוחד וכי ראוי בנסיבות העניין
להעניק תשלום נוסף כאמור.

10.2

מספר מיוצגים בתיק אחד:
לגבי כל סוגי ההליכים ,אלא אם מפורט במפורש אחרת ,עבור ייצוג של יותר מנאשם
אחד ,יש להגדיל את שכה"ט בתוספת של  65%לנאשם שני 50% ,לנאשם שלישי ו35% -
לכל נאשם נוסף.

10.3

שכר טרחה לעו"ד מייצג בהליך גישור
בגין השתתפות בהליך גישור ישולם לעו"ד המייצג בגין ישיבות גישור על פי סעיף
 .2.3ד' (ישיבה מיוחדת).

10.4

הליך שהופסק ללא טיפול ממשי
הליך שהועבר לעורך הדין המייצג והופסק ההליך מסיבה כלשהיא ,ללא שהוחל
טיפול ממשי (כגון  :חזרה מאישום סמוך להעברת התיק לטיפול)
ישולם לפי תעריף שעות כמפורט בסעיף  3לעיל ולא יותר מ –  20%מהתעריף בגין
היצוג בהליך על פי סעיף בהליך הרלוונטי.

10.5

סיום ההליך בשלב מוקדם וללא ניהול הוכחות (למשל עסקת טיעון ,הודאה
באישום ,פשרה ,גישור וכד') :
ישולם  80%מהסכום בגין ההליך הרלוונטי.
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10.6

 .11החזר
הוצאות

יובהר כי במצבים בהם יכולים לחול בו זמנית על הייצוג שניתן בהליך מסויים סעיפים
שונים המוצגים בתעריף ו/או קיימות מס' עילות או מס' סעדים ישולם תשלום אחד
ויחול התעריף הגבוה יותר מבין הסעיפים.

החזר הוצאות:
 .1שכ"ט עדים כפי שנקבע ע"י ביהמ"ש או בהתאם לקבוע בכל חיקוק וכד' יבוצע ע"י
ענבל.
 .2תשלום עבור חוות דעת ,עתירות לבג"ץ מתוך ההליך והוצאות נוספות יאושרו בכל
מקרה לגופו והינו כפוף לאישור מפורש ,מראש ובכתב של ענבל.
 .3במידת הצורך תשלום בגין אגרות ,דמי ביול מסמכים ,העתקי פרוטוקולים ע"י ענבל.
 .4תשלום עבור צילום חומר חקירה שלא במשרד עוה"ד– בהתאם לקבלות.
 .5תשלום עבור שכר טרחת גישור למגשר ,בכפוף לקבלת אישור מראש.
 .6לעניין תשלום הוצאות לעו"ד ממאגר ענבל ,ראה נוהל תשלום הוצאות לעורכי דין
המצ"ב ומסומן כנספח א' לתעריף שכר הטרחה

 .12החלפת
עו"ד

החלפת עו"ד באמצע ההליך או החלפתו במקרה של הפסקת הליך וחידושו :
שכה"ט יקבע ע"פ שיקול דעת הקרן ,בהתחשב בסוג ובכמות העבודה שהושקעה ושצפויה
להתבצע בעתיד .שכר הטרחה בתיק כולו לא יעלה על הסכומים הנקובים למעט בנסיבות
מיוחדות.

 .13תוספת
לעו"ד
במאגר

תוספת לשכה"ט המשולם לעו"ד הכלולים במאגר עוה"ד של הקרן
במקרים מיוחדים בהם מתקיימות נסיבות המצדיקות חריגה מתעריף שכר טרחה זה ,רשאית
הקרן בעקבות פניית עוה"ד הכלול במאגר עוה"ד של הקרן ,להוסיף על הסכומים המשולמים
בהתאם לתעריף זה וזאת במסגרת הליך אישור "שכ"ט חריג" המתקיים בחברת ענבל .לעוה"ד
לא תהא זכות ערעור לוועדה על החלטת הקרן .ההחלטות שיתקבלו במסגרת הליך זה יועברו
לידיעת הוועדה לעניין הגנה משפטית והשתתפות בהוצאות משפטיות.
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הערה כללית :למען הסר ספק יובהר כי תעריף שכר הטרחה יכול להשתנות מעת לעת ,בכפוף לשיקול דעתה
הבלעדי של ענבל ובכפוף לצרכיה .יובהר כי תעריף שכר הטרחה יכול אף להיות שונה בתוך התחום הספציפי
כאשר מדובר במיוצגים שונים.

ענבל חברה לביטוח בע"מ – רח' הערבה ,קריית שדה התעופה ,ת.ד  282נתב"ג ,07177 ,טל ,*9700 ,73-0008777 .פקס03-9778100 :
INBAL Insurance Company Ltd. – Arava St. Airport City, P.O.B 282, B-G. Airport 7100 Israel Tel. +972-3-9778000, Fax. +972-3-9778100

14

